
Vaccinnet 
 

Vaccinnet is in essentie een systeem dat de mogelijkheid biedt zelf via het internet 

bestellingen door te geven voor vaccins die door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking 

gesteld worden van de vaccinatoren.  

 

Elke arts kan beschikken over een (aangepaste) vaccinstock.  

Het is de bedoeling elke vaccinatie te registreren in de vaccinatiedatabank die met het systeem 

gelinkt is. Na registratie van een vaccinatie zal het systeem de gekende stock van dat vaccin 

met een eenheid verminderen en zo wordt een nieuw tegoed of bestelkrediet opgebouwd. 

Vanaf een bepaalde limiet, afhankelijk van het vaccin, kan een arts dan overgaan tot bestellen.  

 

De vaccinatiegegevens die u registreerde, worden in een vaccinatiedatabank opgeslagen.  

In het Vaccinnet kan u als arts de vaccinatiegegevens van uw patiënten raadplegen, voor 

zover ze al in de databank opgenomen zijn. Alle vaccinatiegegevens van Kind en Gezin zijn 

er momenteel al in opgenomen, en naarmate meer artsen met het systeem gaan werken, zal de 

databank ook vollediger worden.  

 

Ook bestaat de mogelijkheid om vaccinatiegegevens uit het verleden aan de databank toe te 

voegen, evenals andere vaccins dan de vaccins die door de overheid gratis ter beschikking 

gesteld worden.  

 

Het is wel de bedoeling dat een arts die via Vaccinnet begint te werken, niet meer zijn of haar 

bestellingen via de oude manier gaat doorgeven.  

 

Hierna volgt een overzicht van de verschillende stappen die u moet doorlopen om met 

Vaccinnet te kunnen werken. 

 

1. Identificatie als persoon via de federale Belgische overheid  

 

Indien u met het Vaccinnet wilt beginnen werken, is het nodig dat u zich hiervoor registreert. 

Voor de identificatie werd gekozen voor dezelfde procedure als voor de federale overheid (vb. 

voor belastingaangifte, etc.). Dit gebeurt via de federale portaalsite: www.belgium.be. Hier 

kunt u “zich inschrijven” om u te identificeren en ook een "token" aanvragen voor toegang tot 

meer beveiligde applicaties. Een token is een kaartje met een aantal codewoorden.  

 

Normaal gezien ontvangt u dit kaartje na enkele dagen. Zorg er vooral voor dat u ook uw 

gebruikersnaam en paswoord onthoudt, zoals ze bij de federale overheid gekend zijn. 

Diezelfde gebruikersnaam en datzelfde paswoord heeft u nodig om u aan te melden bij 

Vaccinnet. Op termijn zou het ook moeten mogelijk zijn om zich met een elektronische 

identiteitskaart te registreren.  

 

De procedure voor die identificatie bij de federale overheid moet u natuurlijk maar éénmaal 

doorlopen.  

 

Indien u zich al geregistreerd heeft bij de federale overheid en al over een token beschikt, kunt 

u meteen van start gaan met Vaccinnet.  

 



2. Aanmelden als arts bij Vaccinnet om als gebruiker toegang te krijgen  

 

U kunt de startpagina van het Vaccinnet vinden op de beveiligde (vandaar https) website: 

https://www.vaccinnet.be, waar u ook een helpfunctie vindt die u wat informatie kan geven.  

 

Bij inloggen wordt u automatisch omgeleid naar de identificatiesite van de federale overheid.  

Bij correcte gebruikersnaam en paswoord, wordt u gevraagd één van de codes op uw token 

door te geven als "authenticatie".  

 

De eerste keer dat u inlogt op Vaccinnet moet u uw eigen basisgegevens vervolledigen met 

uw RIZIV-nummer om u als arts te identificeren en gegevens om vaccins vlot te kunnen 

leveren zoals het leveradres, telefoonnummer, etc.  

 

Daarna ontvangt u een mailbericht waarin vermeld wordt dat u toegang krijgt tot Vaccinnet. 

Wanneer uw aanvraag goedgekeurd is, kunt u aan de slag. Dan kunt u ook na inloggen een 

uitgebreidere helpfunctie raadplegen met een aantal demo's. Ook vindt u er de gegevens om 

met iemand van ons call-center contact op te nemen bij problemen.  

 

3. Werken met Vaccinnet  

 

De eerste keer dat u effectief gaat werken met het Vaccinnet, moet u eerst de 

gebruiksovereenkomst aanvaarden.  

Dan zult u gevraagd worden uw actuele stock aan vaccins door te geven. Eventueel kunt u 

ineens al overgaan tot het plaatsen van een bestelling wanneer u over zeer weinig vaccins 

beschikt.  

 

Nu kunt u gewoon werken met het systeem. Telkens u een nieuwe vaccinatie registreert, 

vermindert uw voorraad en groeit uw “bestelkrediet”. 

 

Het is mogelijk dat u bepaalde personen niet vindt in de databank. Gelieve dit dan ook te 

melden aan het call-center.  

 

Hopelijk zal dit systeem ook voor u haalbaar zijn.  

Alle feedback is natuurlijk welkom.  

 


